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  الواقع العربيو تركيا وانعكاساتها على المستوى المحلي لالتجربة السياسية 

 بغداد باي نعيمة.د

  .01وهرانجامعة  أستاذة حماضرة بقسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،كلية احلقوق،

  

  ةالمقــدمــ

حماربة الفقر واجلوع يف ألجل ،هأنه قام بتأسيسو  ، 2001أوت 14يف رجب طيب أردوغانعن تأسيسه بقيادة حزب العدالة والتنمية أعلن 

الدولة واليت من بينها  ثوابتبل هو حزب علماين يّتبع مسار حمافظ ليربايل معتدل،يعمل يف إطار  تركيا،ويصف حزبه بأنه ليس حزبا إسالميا،

  .زب ال يعارض اجلمهورية اليت أسّسها مصطفى أتاتوركوأنه ح .ويسعى النضمام تركيا إىل االحتاد األوريب ويتبّىن رأمسالية السوق، العلمانية،

ركّزت فلسفة احلزب على اعتبار أن مبادئ مصطفى كمال أتاتورك عنصرا للسالم االجتماعي،وأداة حتمل تركيا إىل مستوى األمم 

ّنهم من ا�اهرة باعتقادا�م وهي تسمح أن العلمانية تعد مبدأ لصيانة احلريات حىت يؤدي املؤمنون واجبا�م الدينية ومناخا ميك،و املتحّضرة 

  لغري املؤمنني بالعيش حسب أفكارهم

البعض أنه حزب ذو جذور إسالمية،لكنه ينفي أن يكون حزبا إسالميا،وحيرص أن ال يستخدم الشعارات الدينية يف  يف حني يرى

لقد و . على أنه ميّثل تيار اإلسالم املعتدلر األخخطاباته السياسية،خوفا من مقّص املؤسسة العسكرية العلمانية،ويصنفه البعض 

  تشّبها ببعض األحزاب الغربية» الديمقراطية الليبرالية«"أردوغان"تبّىن 

وقد وضع احلزب يف برناجمه األولوية لتخليص تركيا من مشاكلها السياسية واالقتصادية املزمنة من أجل قيام دولة مستقلة يف قرارها 

بوضع برناجمه االنتخايب، من قبل فالسفة وأكادمييون ومتخّصصون يف الرأي العام وسفراء حمّنكني  2002خابات كما قام قبيل انت. السياسي

  .يف الشؤون الدولية والعالقات اخلارجية، إىل جانب قيادة احلزب وكوادره اليت مارست السياسة وسط اجلماهري

أنه ينظر إىل مرياث التجربة التارخيية كأساس قوي للمستقبل،وأن تّدخل  :منها  أسسو مبادئوقد قام برناجمه االنتخايب على عدة      

نفسه الدولة يف قيم ا�تمع يفرز حالة من عدم االستقرار وعدم الرضا يف ا�تمع،كما أن عملية التحديث متّكن املواطن و ا�تمع من تطوير 

تعّهد احلزب و . وخطوة أساسية للمجتمع الرتكي  طبيعية لعملية التحديثوأّن عضوية تركيا يف االحتاد األوريب،باستخدام آلياته الذاتية 

  بالسعي يف عملية إقرار التعديالت الالزمة للقوانني يف 

  

  

كسب ثقة الشارع الرتكي وتوسيع شعبية احلزب وسط :البالد للوصول اىل أكرب قدر من التوافق االجتماعي وأنه سيعمل على مسارين مها 

حتجيم صالحيات اجليش وتقليل مساحة تدخالته يف السياسة،ويتم حتقيق املسار األول عن طريق العمل على حتسني اجلمهور وثانيا 

ويتم حتقيق املسار الثاين عن طريق السعي اىل االنضمام إىل االحتاد األوريب الذي يرى ضمن شروطه أال يتدخل ،االقتصاد والوضع املايل 

ربة السياسية اإلسالمية ماهي أهم المقومات األساسية لنجاح التج: التاليةاالشكالية ذا األساس نطرح وعلى ه.اجليش يف احلياة السياسية

  ما هي انعكاساتها على المستوى المحلي وعلى الواقع العربي؟و  ،في تركيا

 أنه قد استبقها بوضع ،إالرجب طيب أردوغانوعلى الرغم من كل هذه التحديات املفروضة على طاولة حزب العدالة والتنمية بزعامة 

واليت طرح فيها كل تّصوراته »كل شيء من أجل تركيا« : برنامج حزبه يف شكل مستند ملواجهة كل هذه التحديات ومسيت هذه الوثيقة بـ

اعتماد فلسفة  للحلول اليت يراها للمشكالت القائمة يف ا�تمع والدولة مع نبذة لفلسفة القرارات املفروضة من األعلى،والدعوة صراحة إىل

وينظر إليها كمفاهيم مكّملة لبعضها ،قائمة على احلوار بني الدولة وا�تمع تستند إىل تكامل عناصر الدولة وا�تمع واالقتصاد 

قام احلزب بوضع اسرتاتيجية للتغيري السياسي قائمة على تسطريه جمموعة من اإلصالحات الداخلية واخلارجية متثلت يف وقد ،)1(البعض

  .الحات مّست اجلانب االقتصادي والقانوين والداخلي واخلارجي،سامهت يف حتقيق االجنازات املسطرة يف برناجمه احلزيبإص

  مقومات نجاح التجربة السياسية اإلسالمية في تركيا-1    
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ميزة سامهت يف النجاح املستمر عمل حزب العدالة والتنمية بقيادة اردوغان منذ نشأته على بناء إسرتاتيجية سياسية داخلية وخارجية مت

  :للتجربة السياسية بناءا على عدة مقومات أساسية متثلت فيما يلي

 السياسة الداخلية للحركة اإلسالمية في تركيا:  

عن  ىاملتطلبات الوجدانية اإلسالمية، إذ ختّلبني الواقع السياسي العلماين، و  رجب طيب أردوغانالتنمية بقيادة لقد وازن حزب العدالة و 

إذ إرسائه ألسس  .االجتماعية للشعب الرتكيت إىل حتقيق النهضة االقتصادية و والتف ،خماطبة املشاعر اإلسالمية وجتاوز العناصر العاطفية

كان و لماين، هويتها اإلسالمية دون إحداث صدام مع املؤسسة العسكرية احلامية للّتوجه العاطية حديثة متصاحلة مع تارخيها و متينة لدولة دميقر 

التنمية  هلية، إال إن أن حكومة العدالة و املدين أنت تفضي إىل حرب أؤسسة العلمانية بشقيها العسكري و ميكن للتدخالت من طرف امل

رت اخلطاب السياسي والوسائل، كانت من النضج السياسي أ�ا حتاملت على نفسها رافضة االستدراج إىل محأة العنف، حبيث طوّ 

أن  كما. عات الشعبية، عن طريق رفع سقف احلريات مبا ينسجم مع املعايري األوروبية لدولة دميقراطية حديثةانفتحت على كل القطاو 

رفع  ،اعتماده على برنامج اقتصادي فاعلإمنا بمل يكن بالعنف و  عن إرادة الشعب رفع وصاية العسكرمواجهته للمؤسسة العسكرية، و 

  . الدميقراطيةعلى تعزيز قضايا حقوق اإلنسان و  عملو  ،الفرص أمام رجال األعمالو  ح أبواب التنافسفتاملستوى املعيشي للشعب و 

مل تخل عن اآلليات الدميقراطية، و تمل كن للعنف، و تر مل ا،اضطهاده هلالفرتة الطويلة من حكم العسكر و  إن احلركة اإلسالمية خالل هذه

احلكومات املختلفة بط التحالفات ومشاركة األحزاب و واقعية عن طريق ر و مبرونة  تإمنا تعاملو  سع إىل افتكاك السلطة عن طريق العنف،ت

يف و . )2(حتت راية العلمانية منذ سبعينات القرن املاضي، فالسياسة الرتكية مل تكن ختتار احلليف الذي تريد بل كانت ختتار احلليف املوجود

احلزب ، حيث قام النفس الطويلسياسة  ةخطوة خطوة مستخدمي متشلتعديل الدستور أو تغيريه كامال، كانت االسالمية سعي احلكومة 

مل يكن يف اإلمكان أن يتم له ذلك من دون مّربر مقبول ا حتجيم دور املؤسسة العسكرية، و باقرتاح حزمة تنقيحات دستورية يكون من نتائجه

الغرب يعترب ورقة راحبة يف بالده، تسّتحق الرهان وربا  و أن االرتباط بأ أردوغانهو مطالب أوربا، إذ أدرك توافق عليه املعارضة العلمانية و 

 30/09/2013يف سابقا أردوغانكما أعلن رئيس الوزراء .1982هذا ما ساعده بعد ذلك يف إجراء استفتاء حول تنقيح دستور و .  )3(عليها

متعددة تتعلق باحلياة السياسية لت جماالت مشعام، و  11إطالق حزمة إصالحات دميقراطية أعد�ا احلكومة يف سياق مسرية متتد على مدى 

  :ما تضمنته احلزمة ما يليواالنتخابية واحلزبية، و 

 على مستوى النظام االنتخابي في الحياة الحزبية:  

 لدخول الربملان للنقاش حد أدىن كمن أصوات الناخبني   %10ط حصول األحزاب على رت احلايل الذي يش االنتخاب طرح موضوع نظام

  ).أو إلغاؤها كلها %5,4فيض النسبة إىل ختإبقاؤه و (

  لغات خمتلفة يف إطار الدعاية االنتخابية غري اللغة الرتكيةالسماح باستخدام هلجات و. 

 على مستوى الحقوق والحريات:  

 هلجات غري تركية يف املدارس اخلاصةات و السماح بالتعليم بلغ.  

 الشرطةلقضاء،اجليش و ا(العام باستثناء  إلغاء حظر احلجاب يف مؤسسات القطاع(  

  سنوات 3إىل  1(تشديد عقوبة التمييز و الكراهية.( 

من األتراك استقبلوا هذه احلزمة بشكل إجيايب، قبل اإلعالن الرمسي  %75يف استطالع الرأي أجرته احلكومة يف عدد من احملافظات أن و 

  .عنها

عليه من الطبيعي أن ال منحى تدرجيي وليس دفعة واحدة، و لبالد يتخذ يف رّد على املعارضة، ترى احلكومة أن املسار الدميقراطي يف او 

إمنا يتم ذلك بالتوازي مع نضج الظروف اليت تتطلبها عملية تطبيق اإلصالحات كي ال تبقى و  ،يتم تلبية مطالب كل األطراف دفعة واحدة

  ..جمرد قرارات غري فاعلة

  . )4(إمناتعرقل تطبيقها ألن ذلك سيجعلها يف موقع صعب مستقبال أفضل عنها، و حات ال تطرح بديالفاملعارضة اليت تنتقد هذه اإلصال

 تمّيز السياسة الخارجية التركية:  
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هو ما يفسر واكبة الطابع املتغري للعامل، و أن التغيري ضرورة مل" 2004جانفي  22يف خطاب له يف  أردوغانسابقا لقد ذكر رئيس الوزراء

، كما أّكد )5("جديدة يف السياسة اخلارجية، من أجل نقل تركيا إىل املستقبل و حتويلها إىل قوة عاملية مؤثرة إعطاء احلكومة األولوية لرؤية

بالنسبة لرتكيا، حيث مل تتبّىن هذه األخرية " ضائعا"ذلك عندما صرح أن العقد الذي أعقب احلرب الباردة مّثل عقدا  أحمد داود أوغلو

  .)6("االستجابة لألزمات"أو " ردود األفعال"ة خالله تصور مكتمل، مكتفية بسياس

صياغة العالقات اخلارجية لتشمل أكرب عدد من الدوائر، وعليه تقوم السياسة اخلارجية  حزب العدالة والتنميةوفقا هلذه الرؤية أعاد و 

أساسيني، يتمثل مبدأين الرتكية على  و قد ركّزت السياسة اخلارجية "السياسة متعددة األبعاد"و "مفهوم العمق االستراتيجي"للحزب على 

يف ضرورة تنشيط الّدور الرتكي خاصة يف منطقة الشرق األوسط مبا يتجاوز حدودها املباشرة، حبيث ترفض السياسات االنعزالية  المبدأ األول

، )7(ه العناصر للمناطق ا�اورة هلاالسابقة، وتفرض هذه السياسة على تركيا ليس حتقيق األمن واالستقرار والنظام لنفسها فقط، بل توفر هذ

عدم التصادم مع مصاحل الدول الكربى، أي عدم تبعيتها للغرب  استقاللية السياسة اخلارجية، و فيقوم على املوازنة بني المبدأ الثانيأما 

  . )8(بشكل كامل

املبادرات الديبلوماسية يف يب احلوار السياسي و ات، منها تغليف سبيل حتقيق هذه السياسة اخلارجية، استعملت احلكومة الرتكية عدة أدو و 

حتقق املكاسب جلميع األطراف بدال من االكتفاء باحلفاظ على اليت  غير صفريةمعاجلة أزمات املنطقة، وتؤكد احلكومة البحث عن احللول 

ية للحيلولة دون اتساع نطاق األزمات يف ، كما تشجع احلكومة سياسات السالم االستباق)9("الالحل هو احلل"الوضع القائم أو االقتناع أن 

الستعداد لاخلطوات والبدء بتقدمي املبادرات و  ،أي عدم انتظار حترك اخلصم " السبق خبطوة واحدة"مبدأ  أردوغانهو ما يسميه قة، و املنط

 :ة عن املصاحل الرتكية حيث يقولعلى االنتقادات هلذه السياسة بوصفها تنازالت جماني أحمد داود أوغلويف رد و  ،للتفاوض واحلل السلمي

ر بشكل دائم معه، كما أن الطرف الذي يستطيع استخدام املبادرة يف تإتباع ديبلوماسية تو نه هو اعتبار جار ما غري موجود و إن الضعف بعي"

تذكر فقط بأزما�ا الداخلية،  فعلرد ليس دولة و  فعلبالتايل ستكون تركيا دولة ،  و )10("من قدراتهاملتوترة، يظهر واثقا من نفسه و  العالقات

  .)11(" تتدخل بشكل فاعليف كل قضايا املنطقة والعامل وتستشعر األزمات قبل بروزها، و  بل دولة تستشار

ت تركيا االقتصادية مع جريا�ا الرتكيز على تطوير عالقاأيضا تعزيز االعتماد املتبادل والتكامل بني اقتصاديات املنطقة و  من األدواتو 

وإنشاء  2006كما قامت بإنشاء امللتقى االقتصادي الرتكي العريب عام   ،ع مشروعات التعاون االقتصادي مبا حيقق االستقرار يف املنطقةدفو 

  .)12(األطر احلوارية اإلسرتاتيجية العالية املستوىا�الس و 

 دون استبعاد التوظيف الذهين للقوة العسكرية، أي أكّدت على أمهية التنسيق األمينين رفضت تركيا سياسات احملاور، و يف اجلانب األمو 

لى حساب دولة أخرى يف املنطقة، استبعاد االقرتابات اليت �دف إىل حتقيق أمن دولة واحدة عيق األمن املشرتك للمنطقة كلها و ضرورة حتق

وقد وقّعت تركيا على  . أو طائفي، خاصة إذا كانت على أساس مذهيب)13("من ضد من؟"و" من مع من؟"رتكيز على تساؤالت جتنب الو 

 2009مصر و  2009مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون األمين مع العديد من الدول خاصة دول منطقة الشرق األوسط كاإلمارات يف اتفاقيات و 

2006 إيران، و 2009العراق و  2009سوريا و 
هو ما تخدام القدرات و تركيا يف اسهذا التنسيق األمين ال يتعارض إىل اإلطالق مع حرية و  ،)14(

االقتصادية، مع ما بعد توظيف اآلليات السياسية و يسمى مبدأ التوظيف الذكي لآلليات العسكرية، أي اللجوء إىل اآلليات العسكرية إىل 

نية األمتصادية و كيا �ذه األدوات الديبلوماسية والسياسية واالقال تكتفي تر و  .)15(توظيف القوة العسكرية بشكل متماسك مع القوة الناعمة

ن أجل طرح رؤى مراكز الفكر مصني يف جمال العالقات الدولية، و إمنا تقدم منوذجا لتوظيف خربات املتخصيف جمال السياسة اخلارجية، و 

الل الرتويج لدولة من خإمنا متتد لتشمل زيادة القوة الناعمة ل االسرتاتيجي، و ال تقتصر هذه الرؤى على زيادة درجة التبصريومفاهيم معينة، و 

  . )16(أفكار ذات أمساء تتسم باجلاذبية اإلعالميةملفاهيم و 

  :انعكاس التجربة السياسية للحركة اإلسالمية في تركيا على المستوى المحلي -2

لتارخيية، مما لقد عاىن الشعب الرتكي كثريا بسبب العلمانية املغلقة، اليت كانت تقيس قو�ا مبدى معاداة قّيم ا�تمع الرتكي الدينية وا

لكن رغم حشدها كل الوسائل لتقويض بنيان املعارضة السياسية اإلسالمية، إال أن هامش الدميقراطية املمّتد  .)17(أدخلها يف صراعات مريرة

النظام ركة أو ح" الميلي غورش"يف تركيا واملتمّثل يف االحتكام إىل انتخابات نزيهة شّكل متنّفسا للحركات اإلسالمية وعلى رأسها حركة 
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وتتمّثل انعكاسات احلركة  ،سابقرئيس الوزراء ال رجب طيب أردوغانوتتّلمذ فيها  نجم الدين أربكان،اليت أسسها األستاذ  الوطني

  :التالية المجاالتيف على املستوى احمللي السياسية االسالمية الرتكية 

 المواجهة السلمية إلى التعايش من تطور الخطاب السياسي التركي 

يف جمموعة من القضايا، بالشدة واحلدة يف املواقف، وحظر مجيع األحزاب السياسية  نجم الدين أربكانغم ما مّيز خطاب األستاذ ر 

مل تسع أبدا إىل إفتكاك السلطة عن طريق العنف أو  ته، بتهمة معاداة العلمانية إال أن احلركة اإلسالمية بقياد1970اليت أنشأها منذ 

وقد  .)18(عد حّل أحزابه كلها، كان دائما يرد على الصحافة بأنه من سكان نفس البيت، وال ميكن لسكان البيت تّدمريهاالنقالب، وحىت ب

حركّتهم باملرونة والواقعية من خالل تبّين سياسة التحالفات اليت ربطتهم ببعض األحزاب العلمانية ومشاركتهم يف السلطة من اتصفت 

منصب  أربكان، حبيث تقلد 1974حزب السالمة الوطين مع األحزاب العلمانية يف احلكومة االئتالفية لعام فلقد قام ائتالف  )19(خالهلا

، حيث قام يف هذه احلكومة بالتصويت يف األمم املتحدة إىل جانب احلق الفلسطيين يف اسرتداد أرضه املغتصبة من )20(نائب رئيس الوزراء

القرار الدويل الذي يعترب الصهيونية حركة عنصرية، فضال عن اعرتاف تركيا مبنظمة التحرير قبل إسرائيل كما صوّتت تركيا إىل جانب 

إىل إعادة فكرة الوحدة اإلسالمية اليت تبّناها  أربكانبقيادة  الرفاهولقد دعا حزب  .)21(الفلسطينية كممثل شّرعي للشعب الفلسطيين

جية انطالقا من كو�ا دولة مسلمة تتقاطع مصاحلها مع حميطها اإلسالمي وتتناقض السلطان عبد احلميد، فاحلزب يرى أن تبّين سياسة خار 

منظمة التعاون الدفاعي المشترك وتشكيل  منظمة األمم المتحدة للدول اإلسالميةوذلك من خالل تشكيل  )22(مع توجها�ا األوربية

  .)23(منظمة التعاون الثقافي للدول اإلسالميةوتشكيل  للدول اإلسالمية

استطاع أن حيقق املعادلة الصعبة اليت عجزت احلكومات السابقة يف حتقيقها طوال العقود املاضية، وتتمثل  حزب العدالة والتنميةلكن 

هذه املعادلة يف قدرة هذا احلزب ذو اخللفية اإلسالمية من احلكم لفرتة طويلة نسبيا مع احلفاظ على مستوى معني من االستقرار السياسي 

نجم الدين حزب العدالة والتنمية يعترب حركة إصالحية خرجت بشكل سافر عن تقاليد األحزاب اإلسالمية اليت شّكلها ، ف)24(واألمين

، لكن بطرق وأدوات مع املؤسسة العلمانية والعسكرية ، فقد تبّىن يف خطابه السياسي ضرورة إعادة النظر يف إدارة الصراع السياسيأربكان

على رأس الدولة الرتكية كرئيس وزراء، بذل جهودا  أردوغانوقبل أن يكون  نجم الدين أربكانيت استخدمها أخرى ختتلف عن تلك ال

جّبارة منذ منتصف التسعينات على مستوى العمل اخلدمي الذي احتك با�تمع على نطاق واسع عندما كان عمدة اسطنبول ورغم أن 

من املدنيني أو العسكريني يتهمون حزب العدالة والتنمية بأن لديه أجندة ّسرية لتفكيك املدافعني عن األتاتوركية والكمالية سواء كانوا 

، إال أن أردوغان تبّىن إسرتاتيجية ثنائية األبعاد جتمع بني جتّنب الصدام، وتراكم املكسب )25(األسس العلمانية وحتويل تركيا إىل دولة إسالمية

وىل على أية خطوات استفزازية للمؤسسة العلمانية والعسكرية، وأن ال يعطي للقوى العلمانية البطيء، حيث قّرر أن ال يقدم يف مرحلته األ

، وقد عمل على كسب ثقة الشعب عن طريق النهوض باالقتصاد والعمل على حتسني املستوى أربكانفرصة للنيل منه كما فعلوا من قبل مع 

  .املعيشي للشعب الرتكي

  نبولرئاسة بلدية اسط(العمل الخدمي(: 

حتمل رصيدا من الثقة لدى مجوع  ،"أردوغان"أن قيادات احلزب السياسية ويف مقدمتها  ،العدالة والتنمية حزبإن من أسباب فوز 

 املواطنني اليت تراكمت أثناء توّيل هذه القيادات للمجالس احمللية والبلديات يف خمتلف حمافظات تركيا، حيث قّدمت خدما�ا للمواطنني،

أي حسب الكاتب   .)26(يف قائمة أفضل مدن العامل اسطنبوللفساد واملفسدين، ونفّذت مشروعات تنموية جعلت حمافظة مثل وتصّدت ل

  . )27(أن الثقة بالشخص لعبت دورا كبريا من ثقتها بالربامج اليت غالبا ما تكون متشا�ة

اليت ترى أنه ال ينبغي تناول العمل باعتباره مسألة  "الفراشة نظرية"، "أردوغان"يف محلته االنتخابية إلدارة بلدية اسطنبول استخدم 

وقد رّكز على مرتكزين هامني هو . )28(ترّشح إلدارة حملية فقط بل البد من وضع خطة إسرتاتيجية، هلا انعكاسات وتأثريات على املستقبل

عضاء احلزب يف سبيل تقدمي ما هو األفضل لبلدية وإخالص جمموعته وتضحية أ "أردوغان"صناعة الصورة والّتميز واإلخالص أي إخالص 

وما يتعلق �ا من مياه وطرق وقمامة وحدائق وخضرة وأشجار  المدينةالشيء األول هو : اسطنبول حيث كان شغل فريق العمل شيئان

وهو  اإلنسانلثاين هو ، والشيء اوعات قبل انتخابه رئيسا السطنبولوتلوث حيث أمجع اخلرباء من كل التخصصات لوضع اخلطط واملشر 
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اهتمامه بأطفال املدينة وشيوخها ومرضاها ومعوقيها، حيث قام بإعداد ملفات متخّصصة حول كل مشكلة من مشكالت اسطنبول سواء  

  .الذي قام بتحليل متميز لكل ما يتعلق مبدينة اسطنبول )29(كانت اإلنسانية أو املادية عن طريق تأسيس مركز لتنسيق االنتخابات

د فوزه يف االنتخابات ببلدية اسطنبول، كانت كل املشاريع اليت وعّد �ا اجلمهور ومواطين اسطنبول معدة يف دراسات جاهزة للتنفيذ، وبع

خالل  وفور تسلمه إلدارة البلدية قام بعملية التنفيذ فورا، فقد حّقق كل الوعود اليت قطّعها على نفسه أثناء محلته االنتخابية ووىف �ا من

  .شروعات اليت قام �اامل

 في مجال التطوير االقتصادي: 

ففي ا�ال االقتصادي قام احلزب على تطوير املنظومة االقتصادية، وإيقاف شبكة الفساد اليت خنّرت االقتصاد الرتكي لعقود طويلة، 

 26.8أضعاف من  4طي البنك املركزي حيث استطاع خالل أعوام قليلة أن خيرج تركيا من أزمتها االقتصادية اخلانقة، حيث تضاعف احتيا

يف  %4.9إىل  2003قبل  %3.1، كما ارتفع معدل النمو االقتصادي الرتكي من 2011يف  مليار دوالر 82.6إىل  2002عام  مليار دوالر

%28.7إىل  2002عام  %61.4، وتراجع الدين العام من 2010
 و الفأ 3وأدى ذلك إىل تضاعف الدخل الفردي ثالث مرات من  )30(

، كما ارتفعت صادرات تركيا الدفاعية وأصبح هلا اكتفاء ذايت يف جمال 2010عام  دوالر500و أالف 10إىل  2002عام  دوالر 462

طيار التسليح، وإنتاج األسلحة وصناعة السفن احلربية واملروحيات حيث أصبحت تركيا حتّتل املرتبة الثالثة يف العامل يف إنتاج طائرات بدون 

  .اخل... )32(عامليا 23أ وإسرائيل واملرتبة اخلامسة يف العامل يف إنشاء السفن بعدما كانت حتتل املرتبة .م.وبعد ال

، والذي هو السعي إىل االنضمام إىل االحتاد األوريب، فقد استطاع احلزب ألول مرة أن حيقق تقّدما ملحوظا، إذ المسار الثانيأما يف 

على حتديد جدول زمين ملفاوضات االحتاد األوريب، وكان هذا املطلب قد أخفقت يف حتقيقه كل احلكومات  استطاع أن ينتزع موافقة االحتاد

اخل استطاع تقليص نفوذ اجليش على احلياة ...السابقة ،وبسبب تطبيق احلزب للّشروط األوربية يف جمال السياسة واالقتصاد وحقوق األقليات

احات مبهرة على املستوى االقتصادي وتقليص نفوذ اجليش إىل فتح جبهة جديدة وهي موضوع السياسية ،مث انتقل احلزب بعد حتقيق جن

إصالح النظام السياسي الرتكي عن طريق مجلة من اإلصالحات الدستورية اليت تتضمن حتقيق مزيد من احلريات السياسية والدينية اليت كانت 

إىل موقع رئاسة اجلمهورية اليت   عبد اهللا غوللعسكرية والعلمانية من اجل إيصال موقوفة سابقا، كما دخل يف مواجهة شديدة مع املؤسسة ا

كانت متّثل حجر عثرة أمام أي مشروعات تطورية حلزب العدالة والتنمية، واجنازات احلزب الكربى كانت على مستوى السياسة اخلارجية 

، داود أوغلووفقا لرؤية " الصفر"جريا�ا اليت أوصلتها إىل درجة  على حل كل مشكال�ا مع أردوغانلرتكيا، حيث عملت احلكومة برئاسة 

أي تسوية طويلة األمد للخالفات " صفر مشاكل مع الجيران" اليت جتعل من تركيا العبا فاعال على املستوى العلمي عرب الرتويج لسياسة 

حىت تصبح قوة ضمن املنظومة العاملية، ولكن تربهن للعامل " قليميةاإل" أو  "المركزية" مع الدول ا�اورة لرتكيا واهلدف هو حتويل تركيا إىل 

مؤهلة للعب دور حموري  مركزية، األمر الذي فتح هلا الطريق لكي تصبح دولة )33(أن دولة مسلمة مين أن تكون عضوا بناء يف ا�تمع الدويل

اسي واالقتصادي على العامل العريب، حيث تصاعد حجم التبادل على الساحتني اإلقليمية والدولية، إضافة إىل ذلك سياسات االنفتاح السي

  . )34(اخل...التجاري بني تركيا وعدد من الدول العربية كاخلليج العريب، 

  انعكاس التجربة السياسية االسالمية التركيةعلى مستوى الوطن العربي - 3

الرتكي والعريب، فضال عن اال�امات وحاالت العداء واخنراط كل منذ إعالن اجلمهورية يف تركيا، حدث ما يشبه القطيعة بني الّشعبني 

وذلك بسبب .  )35(طرف يف حتالفات متجا�ة إقليمية ودولية وكان التبادل شبه معدوم على مجيع املستويات السياسية واالقتصادية والثقافية

ا إىل القّيم الغربية األوربية وهذا كله أدى نظرية االنسالخ املتبادل بني إلغاء اخلالفة اإلسالمية والسلطنة العثمانية من قبل أتاتورك وانتماء تركي

لكن . )36(العرب واألتراك وخاصة يف فرتة صعود املّد القومي العريب يف األربعينات واخلمسينات وحىت منتصف التسعينات من القرن العشرين

بعد وصوله إىل السلطة يف  نجم الدين أربكانمع حماوالت الزعيم  مع قرب �اية القرن العشرين حدث حتول أساسي يف العالقات، خاصة

، حيث قامت تركيا باالنفتاح على العاملني العريب 1997-1996يف  "تانسو تشيللر"حكومة ائتالفية مع حزب الوطن األم بزعامة 

كما دعت تركيا إىل إقامة ، )37(ت تكتفي باملراقبةواإلسالمي وذلك عرب املشاركة يف منظمة املؤمتر اإلسالمي كعضو كامل العضوية، بعدما كان

من حيث عدد السكان  ،إلسالمية من قاريت إفريقيا وآسياالسلطة، وتضم كربى الدول ا أربكان إبان تويل الزعيم" جمموعة الثمانية اإلسالمية
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كما اتّسع  .)38("مجموعة الثمانية للتنمية"اإلمكانيات االقتصادية، ولكن بعد خروجه من السلطة غّريت تركيا اسم هذه ا�موعة إىل و 

اململكة العربية السعودية ودول اخلليج وإيران يف عدة جماالت عسكرية واقتصادية وثقافية، وأقيمت يف التعاون الرتكي مع ليبيا ومصر و  نطاق

عاظم أفاق الدور الرتكي يف الدائرة العربية من خالل ، كما ت)39(تركيا بعض فروع املنظمات االقتصادية والعلمية التابعة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

شرق أوسطي بعد �اية حرب اخلليج وانكماش النظام العراقي، وبروز أمهية عنصر الثورة املائية من الطرف الرتكي يف " وست"البدء يف نظام 

  .)40(ع الكربىأحناء منطقة الشرق األوسط كعنصر موازي ألمهية النفط العريب وخاصة مع البدء باملشاري

، وإحالة الطبقة السياسية القدمية 2002نوفمبر إىل سدة احلكم يف " رجب طيب أردوغان"ومع وصول حزب العدالة واحلرية بزعامة 

 ذات التوجهات العلمانية واملتطرفة يف عدائها للعرب،إىل التقاعد وصعود طبقة سياسية متثل جيل جديد له رؤية متطورة للمتغريات الدولية

تعدد " ، انتهجت تركيا سياسة )41(املصلحية اليت تربط تركيا بعمقها العريب اإلسالميالتارخيية والثقافية واحلضارية و إدراكهم ألمهية الّروابط و 

رفت مببدأ اليت كان هلا تأثريات مهّمة على عالقة تركيا مع العاملني العريب واإلسالمي، واليت ع ،)42(يف السياسة اخلارجية الرتكية" األبعاد

وزير خارجية تركيا، وقد كان للدول العربية  " أحمد داود أوغلو"لرتكيا وهي السياسة اليت رسم معاملها الربوفسور  " العمق االستراتيجي"

عالقات  ومبوجب هذه السياسة جنحت تركيا يف إقامة أوسع شبكة .)43(والدول ا�اورة لرتكيا دور كبري يف صياغة هذه اإلسرتاتيجية العميقة

سوريا، إيران، السعودية، دول اخلليج، وبذلك انتقلت  تركيا من موقع : )44(انفتاحية مع كل الدول العربية واإلسالمية من دون استثناء

" محاس"  يف أكثر من قضية مثل فكرة دول اجلوار اجلغرايف للعراق، والتوّسط يف األزمة اللبنانية والتقريب بني "المبادر"إىل موقع  "المتّفرج"

حيث عملت على تصفري املشاكل مع كافة هذه الدول مهما كانت نوعية الصراعات التارخيية بني تركيا وبني تلك الدول،  )45("فتح" و

وتعد تلك الفرتة الزمنية ،ومتّخض عن هذه السياسة توقيع مئات االتفاقيات الثقافية واالقتصادية والسياسية مع العديد من الدول العربية 

  . )46(عصر الذهيب األول لتحسني العالقات الرتكية العربية قبل اندالع ثورات الربيع العريبال

سياسة تركيا اخلارجية حنو منطقة األوسط يف ظل حكومة حزب العدالة والتنمية عن عهد جديد للقد كشفت التوجهات اجلديدة 

دأبت عليه جتاه بلدان مثل  فقد ابتعدت عن النمط التقليدي الذي،اجلغرايف للسياسة اخلارجية الرتكية يف تعاملها مع دول اجلوار اإلقليمي و 

لكن األمر اليوم أصبح خمتلفا بانتقال تركيا إىل سلوك خط جديد يف عالقا�ا وفقا " جبريان أعداء"باعتبارها حماطة  ، إيران،العراق ،سوريا

   )47("ال مشاكل مع الجيران" ملبدأ

قات تركيا باألقطار العربية يف اخلليج العريب فتأّسست عالقات دبلوماسية بينها وبني كل من الكويت حيث حصل تطّور كبري يف عال

  .وذلك قبل حدوث ثورات الربيع العريب )48(وقطر والبحرين ودولة اإلمارات العربية املتحدة وعّمان

 2008 عاممليار دوالر  37إىل  2002عام  دوالر يارمل 7لقد حققت تركيا قفزة كبرية يف حجم التبادل التجاري مع العامل العريب من

عربية هلا استثمارات يف تركيا تدعم اقتصاد بلدا�ا واالقتصاد الرتكي، إذ بلغ حجم االستثمارات العريب يف تركيا  شركة 200وهناك أكثر من 

   )49(.2009و 2002بني عامي مليار دوالر  6,2حوايل 

ر بني عامي مليار دوال 10.2اىلمليار دوالر 1,4كية وفقا ألرقام معهد اإلحصاءات الرتكية من قفز حجم الصادرات الرت  إفريقيامع 

من إمجايل الصادرات الرتكية مقابل ارتفاع حجم وإرادات املنتجات اإلفريقية يف الوقت ذاته من  %10بنسبة تشكل حوايل  2009و 2000

ن موقعها احلقيقي هو يف الشرق األوسط، لذلك فقد انسحبت من عالقا�ا الوطيدة لقد أدركت تركيا أ )50(مليار 5,7 اىل مليار دوالر2,7

قات مع مع إسرائيل إىل عالقات عادية، وحاولت البناء من الناحية الشعبية يف املنطقة العربية، واالستثمار يف القضية الفلسطينية وترتبط بعال

   )51(مع إيرانمعظم الدول العربية خاصة سوريا والعراق وعالقات قوية 

  مستقبل التجربة اإلسالمية في تركيا في ظل المتغيرات االقليمية والعالمية -4

السبعينات ومنتصف الثمانينات  إال أ�ا شاركت يف احلكم منذ منتصف،يف تركيا حديثا رغم أن احلركة اإلسالمية السياسية تأسست 

ذلك كون أن احلركة اإلسالمية الرتكية أكثر مرونة و براغماتية من احلركة اإلسالمية يف ، و 2002التسعينات، و هم حيكمون منفردين منذ و 

  .األدوات اليت يستخدمو�اإال أ�م خيتلفون يف األساليب و  رغم أ�م هلم نفس بعض املبادئ،، و بعض الدول العربية االخرى
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 ،دول االحتاد األورويب باالنضمام اىلالتنمية، ستكون العدالة و  ة يف حزباحلركة اإلسالمية متمثلرى بعض اآلراء أن مستقبل تركيا و ت

اإلفريقي ما ركيا للقيم الغربية األوروبية، وأن التقارب مع العاملني العريب و متّثل تو  )52(بسبب سعيها احلثيث النضمام لعضوية االحتاد األورويب

  .ورويبهو إال جمّرد ورقة مساندة للتوجه الرتكي حنو عضوية االحتاد األ

استعادة الدور الرتكي يف اجلسم لعمق اإلسالمي للهوية الرتكية، و التنمية على أولوية اآخرون أن تأكيد حكومة العدالة و  كما يرى

مع بني اإلسالمي، لكن مع احلفاظ على مطلب العضوية يف االحتاد األورويب، كما ال يرى احلزب يف ضوء اخلربة الرتكية أي صعوبة يف اجل

ايش البّناء بني علمانية تركيا ، كما تنمو يف إطار قناعة احلزب بإمكانية التع)53(الدميقراطيةملعايري الغربية حلقوق اإلنسان و ام و اإلسال

  .)54(االحتاد األورويبوإسالميتها وعضويتها يف احللف األطلسي و 

وضعت تركيا يف واجهة األحداث، وشكلت اختيار  االنتفاضات الشعبية اليت شهد�ا بعض دول املنطقة العربية،لكن بعد الثورات و 

وسط وكذلك على الصعيد السياسي حتديا كبريا للسياسة اخلارجية الرتكية، نظرا لكثافة االستثمار الرتكي يف منطقة الشرق األصعبا و 

  .الثقايفواالقتصادي و 

ن ينبغي أن ضروري، جاء متأخرا حيث كاث عفوي و ّفق طبيعي للتاريخ، وحدأن التغيري هو مبثابة تد أحمد داود أوغلولقد اعترب و 

ى احرتام إرادة الشعوب العربية ورغبتها يف التغيري لقد أكدت احلكومة الرتكية علو . )55(التسعينات من القرن املاضيحيدث يف الثمانينات و 

ة جتّنبا  لتكرار مأساة ري يف الدول العربياحلرية بشرط أن يتم بطريقة سلمية، كما أكدت على رفض التدخل األجنيب العسكوالدميوقراطية و 

يف نفس الوقت ختّوفت تركيا من تأثر استثمارا�ا الضخمة يف املنطقة بالتغريات اليت شهد�ا الدول العربية مما يؤثر سلبا العراق وأفغانستان، و 

  .على معدالت النمو االقتصادي الرتكي

معلن على هذا التغيري، أدى إىل تدهور العالقات الرتكية أبداه من حتفظ شديد و رتكي من سقوط حكم اإلخوان، وما أما عن املوقف ال

محمد املصرية، فالتحالف املصري الرتكي الذي أّسس إبان فرتة حكم اإلخوان القصرية، قد حتّول إىل حالة من الّتوتر املتصاعد بعد عزل 

كيا تتهم احلكومة املصرية تر و . ة املصرية واالنقالب العسكريحيال احلكوم ، مث إىل حالة من العداء الصريح بعد مواقف تركيا العدائيةمرسي

أ�ا قامت باستضافة عدد كبري من أعضاء اجلماعة، مما أدى �ا إىل ختفيف ملايل حلركة اإلخوان املسلمني، و ابأ�ا تقّدم الدعم العسكري و 

  .)56(الباألعم القائمإىل مستوى  سفيرالّتمثيل الدبلوماسي مع تركيا من 

ذلك على  أال يؤثرتر بينهما إىل نقطة الّالعودة، و تركيا على أال تصل حالة التو ة تشري إىل أن هناك حرصا مصريا و لكن املعطيات الراهن

  .مليار دوالر 5.1إىل  2012بشكل أكرب على حجم التبادل التجاري الذي وصل عام العالقات االستثمارية و 

أي بديل جيمع بني اخليار األوريب والبديل العريب اإلسالمي على خلفية تبّين  )57(تبّنيه لتوجه ثقايف جامعإن حزب العدالة والتنمية طرح 

سع احلزب عالقة جديدة أكثر مالئمة مع ماضي تركيا العلماين اإلسالمي وتقاليدها الثقافية والدينية وبالتايل إعادة النظر يف الفضاء األو 

وقت نفسه تستمر يف السري باجتاه اللحاق باالحتاد األوريب وبذلك يكون البديل العريب اإلسالمي عامل العريب والشرق األوسطي ويف ال

   )58(مكمال ومقويا خليار تركيا األوريب

  العالم العربيبين الحركة اإلسالمية في تركيا و أفاق التعاون السياسي  -5

نت تلميحات واسعة يف العامل العريب سواء كالعدالة والتنمية مثار تعليقات و بة اباتت التجربة الرتكية خالل السنوات األخرية ممثلة  يف جتر 

، ففي أكثر من صحيفة عربية تصدر يف  )59(هو رأي األقليةو ختوفا منها أو اعرتاضا عليها و  ،هو رأي األغلبيةاستحسانا هلا أو إعجابا �ا و 

كيف أن التجربة الدميقراطية لرتكيا ات باحلديث عن النموذج الرتكي، و منذ بعض سنو يف مغربه تالحظ االهتمام املتزايد ريب و مشرق العامل الع

  .)60(شكل مثال ميكن لكافة الدول العربية اليت تنشد التوجه الدميقراطي أن حتتذي بهت

  التجربة اإلسالمية التركية كنموذج للحكم في الدول العربية: الرأي األول -أ

أن تركيا تقدم جوانب ساطعة يف جتربتها السياسية الراهنة، فهي النموذج األفضل للتناوب السلمي  بادمصطفى اللّ احمللل يرى الكاتب و 

بني  على السلطة يف كامل املنطقة، فهي تقدم منوذجا ناجحا لعملية إدماج التيارات السياسية اإلسالمية يف العملية الدميقراطية كما تفصل

سياسي مع قدر�ا على توسيع هامش املناورة أمام حليفها االسرتاتيجي الواليات املتحدة األمريكية احلزب يف إطار عمل نظامها الالدولة و 
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املناورة  الذي تتمتع به أنقرة يف عالقتها اإلسرتاتيجية ذا اهلامش الكبري من االستقالل و الذي يتحالف مع غالبية دول املنطقة دون أن تنعم �

  . )61(مع واشنطن

يا، خاصة يف أن حزب العدالة و التنمية منوذج ممتاز لظروف ترك" أبو العال ماضي"، "الوسط المصري" كما يرى مؤسس حزب

إلسالم دون رفع الفتة عالقة اإلسالميني بالسلطة و حجم اإلجيابيات غري املسبوق مشريا إىل أنه قدم منوذجا حقيقيا لالتحول الدميقراطي و 

  . )62(تاتليس بالالفوالعربة باملضمون و ... صارخة

ظروف مثل اليت وجدت يف  املراقب العام إلخوان سوريا أنه حىت يتم استنساخ التجربة الرتكية جيب أن تولد الدين البيانوني صدريرى و 

  .)63(احرتام سيادة القانونالشروط الصانعة إلطار التجربة، وهي الثقافة الدميقراطية والتقاليد الدميقراطية و هي تركيا، و 

على رأسها مجاعة اإلخوان املسلمني يف مصر مطالبة بعمق بدراسة سالمية يف بالده و أن احلركات اإل" رضوان رشوان" يف حني يرى

قبلهما النقد ابتة على طريق مماثل من التطور والتجديد و جتربة نظرائهم يف تركيا خالل نصف القرن األخري حىت ميكنهم أن يضعوا أقداما ث

قدر الذي تقدمه هلم من أصوات الناس يف بالد ارتبطت ليس بالة أن يكتسب تأييد و التنميتطاع حزب العدالة و فلقد اس. )64(الذايت اجلاد

، بل بقدر ما استطاع أن يراعيه وحيققه من مقاصد هذه الشريعة ومصاحل املسلمني النواهي حسب تصوره للشريعة اإلسالميةاألوامر و 

  .)65(املالنسل و الضرورية وهي حفظ النفس والعقل والدين وال

 اإلسرتاتيجية باألهرام بالتعاون مع منتدى أبنت الرتكي ندوة بالغة األمهية حول التجربتنينّظم مركز الدراسات السياسية و  2007فبرايريف 

  .)66(املبادئ اإلسالميةالدميقراطية واملوقف من القيم و املمارسة املصرية والرتكية يف احلداثة و 

ويف استطالع للرأي اختار نسبة . التنمية كنموذج للحكمالعربية يف اختاذ حزب العدالة و  البلدانداخل مصر و وكان االهتمام متزايد 

تونس أسيس حزبني إسالميني يف املغرب و كما أنه مت ت. )67(من املصريني أن يكون نظامهم السياسي شبيها بالنظام السياسي الرتكي 44%

ويرى أصحاب هذا " حزب الحرية والعدالة" ويف مصر أّسست مجاعة االخوان حزبا باسم قريب منه، "حزب العدالة والتنمية"باالسم نفسه 

 الرأي أن الدول العربية ال متلك إمكانيات واقعية إلحداث تطورات جادة يف النظم السياسية مبا يوصلها إىل تطبيق املعايري الدميقراطية

نزيهة مضمونة النتائج، فاألنظمة العربية تستخدم احلركات اإلسالمية كوسيلة نتخابات حرة و املعتمدة عامليا مبا يوفر مناخ ومؤسسات إلجراء ا

معها الدميقراطية اليت سينقلب عليها اإلسالميون فور إذا ما وصل هؤالء إىل احلكم، و   لتخويف الغرب من احتماالت ضياع مصاحله

  . التطوير الذايت للحركات اإلسالمية لتطبيق النموذج الرتكيصبح دميقراطية و م السياسية لكي تلذلك جيب تطوير النظ. )68(استالمهم احلكم

التنمية منذ وصوله إىل ت الشرق األدىن أن حزب العدالة و كبري املستشارين يف معهد واشنطن لسياسا" سونر كاجابتاي"كما يري 

ه للمؤسسة إخضاعستورية نتج عنها تعزيز سيادته و د، كشف عن هويته اإلسالمية، عن طريق سلسلة من التعديالت ال2002السلطة يف 

، ترى أن 2010 يف تقرير التوجهات العابرة لألطلسي عامو . ادية اجلديدة للعامل اإلسالميدعمه يف تنفيذ مهمته القيالعسكرية لسلطاته بل و 

عضوية االحتاد األورويب أمر جيد مقارنة من الشعب الرتكي يرى أن  %38من األتراك يشعرون أن قّيم تركيا ختتلف عن الغرب، و أن  55%

أ متثل �ديدا .م.ن الومن األتراك يعتربو  %56للتوجهات العاملية، الصادر مؤخرا يرى أن " نيو"، كما أن تقرير مشروع 2004يف عام  %73بـ 

  . )69(تناسبت الرغبة يف التعاون مع الشرق األوسط طرديا مع تنامي مشاعر التوجس من الغربعسكريا، و 

ارخيية كمركز للدولة التنمية األنسب للقيام بدور الزعامة للعامل اإلسالمي، إضافة إىل مكانته التسونر كاجابتاي  أن حزب العدالة و ويرى 

  . )70(أقوى جيش يف العامل اإلسالمييث الّشرعي للخالفة اإلسالمية، وهلا أكرب اقتصاد و الور العثمانية و 

، الشركاء واملوارد اإلسالم املدين الدميقراطي« وان بعن" شريل برنارد" للباحثة 2004فبراير مهم يف شهر"  راند" صدر تقرير 

واإلسالم املدين أي اإلسالم العلماين الذي ال يستند إىل مرجعية الوحي وهو اإلسالم األمريكي، ويعرب عنه كثري من » واالسرتاتيجيات

ث عن الشركاء أي اللذين يشرتكون مع أمريكا يف فهم اإلسالم العصري أو احلداثي وهم الباحثني الغربيني، بتحديث اإلسالم وهو هنا يتحد

فالعامل الصناعي احلديث وا�تمع الدويل يفضل وبوضوح عامل إسالمي متناسق مع بقية املنظومة  )71(هنا اإلسالميون الليرباليون أو املعتدلون

  .ريكية الغربيةأي إعادة تشكيله من جديد وفق املصاحل والقيم األم
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  النموذج التركي ليس نموذجا إسالميا للوطن العربي: الرأي الثاني-ب

حضاري سالمية يف تركيا كنموذج تنموي و احملللني أن زيادة النقاشات الدولية حول دور احلركة اإليرى القسم اآلخر من املثقفني و 

أن الساسة ، خاصة و  )72(دميي أو السياسي، سوف خيدم الغرب أكثرلتحديث الدول املسلمة يف الشرق األوسط سواء على املستوى األكا

الم ومناهضة كشريك حمتمل للغرب يف حتالفه من أجل السجي لرتكيا كدولة مسلمة معتدلة، و الغربيون يشّددون على إبراز الطابع النموذ

هي ال تعترب فرتكيا دولة علمانية، و . حملدودةاملصداقية اإسالم الدولة ذي وسط بني اإلسالمية الراديكالية و كذلك كطريق األخطار املعلومة و 

تعرتف بشكل رمسي بدولة إسرائيل والكيان هي قراطية عسكرية موجهة من الغرب، و اإلسالم دين الدولة الرمسي كما أن دميقراطيتها هي دمي

  .)73(االعرتاف برتكيا من قبل املسلمون معناه القبول بإسرائيلالصهيوين و 

معاصرة تنسجم مع متطلبات أن النموذج الرتكي القائم على انسجام العلمانية مع الدين أي إقامة الدين بطريقة علمية  يري البعضو 

سه أي إفراغ اإلسالم من طقو يؤدي إىل أخذ من اإلسالم شكله و  احلداثة، هذا كلهالعصر وظروف الواقع وتستوعب كل منجزات التطور و 

  . )74(غري سياسيةام احلس الديين ألهداف ومصاحل سياسية و ىل استخديسعى إمضمونه وأهدافه و 

إسالمية تساهم يف إبعاد الناس عن " روتوش"التنمية الرتكي، هو حركة علمانية ب تحرير اإلسالمي أن حزب العدالة و يرى حزب الو 

هيمنية اجلنراالت املناوئني هلا يف تركيا، املشروع اإلسالمي األصيل، فهو جمرد أداة تستعملها الواليات املتحدة االمريكية للتخّلص من 

1924املستفدين احلقيقيني رمسيا يف البالد منذ ا�يار اخلالفة العثمانية عام ء التقليدي الراسخ ألوروبا، و أصحاب الوال
)75(.  

، لكن يف "ين أربكاننجم الد"التنمية رغم أ�م تالميذ حزب الرفاه بزعامة ا الرأي أن مؤسسوا حزب العدالة و كما يرى أصحاب هذ

اإلسالم اليت تسعى إىل إحياء ، )76(حركته اإلسالميةو " لفتح اهللا جولن"هم متأثرون باألفكار اإلسالمية واقع هم خمتلفون عن رؤية احلزب و ال

رية الرتكية كل احلركات العسك ملا واجهت احلكومة العلمانية و إاليا، لكن وفق املعايري الغربية، و السياسية يف تركعلى الساحة االجتماعية و 

بعد جناح الثورة اإليرانية يف إيران، سعت إىل إجياد جمموعة متطرفة ذلك ألن أمريكا والغرب، و اإلسالمية األخرى بعنف، إال هذه احلركة، و 

ليربالية يستطيع أن،  ، خلدش صورة اإلسالم أمام الرأي العام العاملي، مث سعت إىل تقدمي النموذج اإلسالمي معتدل ذي ميول"طالبان"مثل 

  .)77(جيذب إليه كل من يطالبون بأنظمة تستقي قوانني حكمها من اإلسالم

لكي تكون حماكاته أو االستفادة منه  2002فاجلدال العريب حول مدى صالحية منوذج الدولة الذي بناه حزب العدالة والتنمية منذ عام

اجتاه ضد النموذج،وقد جتدد هذا اجلدال حول الدور الرتكي بعد اندالع الثورات العربية يف الدول العربية قد انقسم اىل اجتاهني، اجتاه مع و 

يعترب آخرون أن الدول العربية ليست يف حاجة إىل النموذج الرتكي، بل هي حباجة إىل مناذجها احمللية اخلالصة، ألنه و . 2010مع �اية عام 

  .تهال ميكن نقل مناذج ، فكل منوذج حسبهم هو وليد بيئ

انه ال ميكن حماكاة النموذج الرتكي بكل رتوشاته يف الدول العربية وأيضا ال ميكن جتاهل التجربة الرتكية اإلسالمية، بل هناك : اخلالصةو 

. نية احلديثةضرورة لدراسة النموذج الرتكي من حيث احتوائه للتيار اإلسالمي يف إطار الدميقراطية الغربية العلمانية اليت ستظل مبظلة الدولة املد

رية وأخذ منه ما يناسب الدول العربية، حبكم اختالفها عن تركيا من حيث القيادات السياسية والبيئية غري العلمانية واختالف املؤسسة العسك

  .عن مثيلتها الرتكية يف دفاعها عن العلمانية والفرق يف اخلربة السياسية

  :اتمةــخ

متثلت يف إصالحات مّست اجلانب االقتصادي والقانوين ،بعدة إصالحات داخلية وخارجية  ةتاحلركة السياسية االسالمية الرتكيقام

حيث سّطر احلزب بقيادة أردوغان سياسة داخلية تعتمد على .  والداخلي واخلارجي،سامهت يف حتقيق االجنازات املسطرة يف برناجمه احلزيب

وهذا من خالل تشريعات دستورية وقانونية واقتصادية،استطاعت النهوض تطوير الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتعليمي 

ة ريباالقتصاد الرتكي واحلفاظ على االستقرار السياسي الذي عانت منه السياسة الرتكية لعقود طويلة خاصة اآلثار السلبية لالنقالبات العسك

دي، والتنمية يف أوربا إىل اعتبار التقدم االقتصادي الرتكي يف ظل حكومة لقد ذهب تقرير منظمة التعاون االقتصاو . اليت عرفتها الدولة الرتكية

  فقد شّكل أعلى معدل منو اقتصادي بني الدول الثالثني يف املنظمة،" مذهال"العدالة والتنمية 
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يرسخ صورة ناجحة ولقد استطاع حزب العدالة والتنمية إطالق مشروع سياسي دميقراطي يقرتب من مقاييس الدميقراطية و استطاع أن 

أما السياسة اخلارجية فهي تعترب عنصرا أساسيا يف برنامج احلزب . إىل حد كبري من املمارسات الدميقراطية وفقا للمعايري األوربية

ناء واحلكومة،وقد حظيت بنصيب وافر من التجديد والتطوير،إذ ختلى احلزب عن خماطبة املشاعر اإلسالمية وجتاوز العناصر العاطفية يف ب

ولية العالقات السياسية مع الدول اإلسالمية،حنو رؤية عقالنية تتسم بالتوازن واملرونة من اجل حتقيق األهداف الوطنية وفق قواعد النظم الد

ا اليت وضعها الدكتور أمحد داوود أوغلو يف السياسة اخلارجية وهي تقوم على توظيف تركي" العمق االسرتاتيجيّ "ولقد تبىن احلزب نظرية 

ولقد سامهت هذه النظرية يف نقل تركيا من الدولة . ملوروثا�ا الداخلية واخلارجية والثقافية مع إدراك مكانة تركيا ووضعيتها يف الساحة الدولية

ع دول التوازن السليم بني احلرية واألمن،مبدأ تصفري النزاعات م:أل�ا قامت على عدة مبادئ  "الدولة المركزية"إىل وضعية  "الهامشية"

  . اجلوار،التأثري يف األقاليم الداخلية واخلارجية لدول اجلوار الرتكي،انتهاج سياسة خارجية متعددة األبعاد،حتقيق دبلوماسية متناغمة

أكّدت على أمهية التنسيق األمين دون استبعاد التوظيف الذهين للقوة العسكرية، أي ين رفضت تركيا سياسات احملاور، و يف اجلانب األمو 

ة أخرى يف املنطقة، استبعاد االقرتابات اليت �دف إىل حتقيق أمن دولة واحدة على حساب دوليق األمن املشرتك للمنطقة كلها و رورة حتقض

و ال تكتفي تركيا �ذه ،، خاصة إذا كانت على أساس مذهيب أو طائفي"من ضد من؟"و" من مع من؟"رتكيز على تساؤالت جتنب الو 

إمنا تقدم منوذجا لتوظيف خربات املتخصصني يف جمال نية يف جمال السياسة اخلارجية، و األموالسياسية واالقتصادية و  ماسيةاألدوات الديبلو 

إمنا متتد ادة درجة التبصري االسرتاتيجي، و ال تقتصر هذه الرؤى على زيومراكز الفكر من أجل طرح رؤى ومفاهيم معينة، و  العالقات الدولية،

 .اعمة للدولة من خالل الرتويج ملفاهيم و أفكار ذات أمساء تتسمباجلاذبية اإلعالميةلتشمل زيادة القوة الن
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